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ARAﬁTIRMA

YAﬁLI B‹REYLER‹N DÜﬁME YAﬁANTISIYLA
‹LG‹L‹ ALGILARI VE GÜNLÜK YAﬁAMLARINA
ETK‹S‹ ÜZER‹NE N‹TEL‹KSEL B‹R ÇALIﬁMA
ÖZ
Meltem MER‹Ç
Fahriye OFLAZ

Giriﬂ ve Amaç: Yaﬂlanmayla birlikte meydana gelen de¤iﬂiklikler nedeniyle, kiﬂi birçok sorun ve risklerle kars› karﬂ›yad›r. Bunlar içinde en önemlilerinden biri, ayn› zamanda bu yaﬂ grubu
için yüksek mortalite ve morbidite nedeni olan düﬂmelerdir.
Bu araﬂt›rman›n amac›, GATA E¤itim Hastanesi Geriatri Poliklini¤ine baﬂvuran yaﬂl› bireylerin; düﬂme yaﬂant›lar› sonucu yaﬂad›klar› düﬂme korkusu ile bu korkuya eﬂlik eden di¤er duygular›n
ve davran›ﬂ özelliklerinin tan›mlanmas›d›r.
Yöntem ve Gereç: Araﬂt›rma Mart-May›s 2005 tarihleri aras›nda GATA E¤itim Hastanesi
Geriatri Poliklini¤ine baﬂvuran 22 yaﬂl› birey ile yap›lm›ﬂt›r. Araﬂt›rma yöntemi niteliksel tan›mlay›c› modele temellendirilmiﬂ olup; çal›ﬂmaya kat›lan bireylerle ortalama 20’ﬂer dakikal›k derinlemesine bireysel görüﬂmeler yap›lm›ﬂ ve görüﬂmelerin tümü bant kayd›na al›nm›ﬂt›r.
Bulgular: Yaﬂl› bireylerin 18’inin en az bir kere düﬂtü¤ü ve 4’ü d›ﬂ›nda hepsinin düﬂme korkusu yaﬂad›¤› belirlenmiﬂtir. Bireylerin düﬂme korkusuna eﬂlik eden a¤r›-ac› çekme, ba¤›ms›zl›¤›n›
kaybetme, ölüm korkusu, k›zg›nl›k, öfke, çaresizlik, yetersizlik gibi baﬂka korkular da yaﬂad›klar›
saptanm›ﬂt›r. Yaﬂl› bireylerin düﬂme yaﬂant›lar›ndan sonra davran›ﬂlar›nda; kalabal›ktan uzaklaﬂma,
tek baﬂ›na d›ﬂar› ç›kamama, yavaﬂ hareket etme, iﬂlerini yaln›z yapamama gibi günlük yaﬂam aktivitelerini gerçekleﬂtirme yetene¤ini azaltan davran›ﬂ de¤iﬂiklikleri oldu¤u gözlenmiﬂtir.
Sonuç: Yaﬂl› bireylerin düﬂme korkusu nedeniyle; düﬂmeye yönelik önlem alma ve kendini
koruma gibi davran›ﬂ de¤iﬂiklikleri yaparken, yaﬂamlar›n› s›n›rlad›klar› görülmüﬂtür. Yaﬂl›l›¤› ve neden oldu¤u s›n›rl›l›klar› kabul ile bireyin düﬂmeye karﬂ› ald›¤› önlemler aras›nda bir ba¤lant› oldu¤u
söylenebilir.
Anahtar sözcükler: Yaﬂl›l›k, Düﬂme korkusu, Günlük yaﬂam aktiviteleri.
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Background and Aim: Since the aging has caused many changes physically and
mentally, elderly individuals have faced multiple problems and risks. Among these falling, causing
higher mortality and morbidity in the aged population, is one of the most important problem.
The purpose of this study was to describe the fear of falling, accompanying emotions and
behavioral characteristics with this fear in the elderly individuals.
Materials and Method: The study was performed between March and May 2005, at the
Geriatric Outpatient of Gülhane Military Medical Academy. 22 elderly patients were interviewed
as participants. The methodology of the study was based on a qualitative descriptive design; each
individual was interviewed approximately 20 minutes by using indepth interviewing technique and
all the interviewes was tape-recorded.
Results: It was found thats 18 elderly individuals have had at least one falling experience and
except four, all of participants were experiencing the fear of falling. Besides, it was found that the
elderly individuals experienced various emotions accompanying with the fear of falling such as
pain and suffering, loss of independency fear of dying, anger, desperation, helplessness,
inadequacy. It was also found that after having a falling experience, elderly individuals had have
behavioral changes, which decreased the competency of achieving daily life activities, such as
staying away from the crowded environments, not going outside alone, acting very slowly, not able
to do daily activities alone.
Conclusion: While elderly individuals have been taking some preventive measures not to fall
down, they have restricted their life. It can be said that there is a bound between the acceptance of
being old and recognition of its limitations, and the measurement were taken againts to fall.
Key words: Ageing, Fear of falling, Daily living activities.
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G‹R‹ﬁ
aﬂl›l›k normal bir olay olup daha do¤madan baﬂlayan ve

Yölüme kadar devam eden kaç›n›lmaz ve geri dönülmesi

mümkün olmayan do¤al bir süreçtir. Bu süreç içinde meydana gelen de¤iﬂiklikler sonucunda kiﬂi, genç yaﬂ grubundan daha farkl› ve daha s›kl›kla sorun ve risklerle karﬂ› karﬂ›ya kalmaktad›r. Bunlar içinde en önemlilerinden biri, bu yaﬂ grubu
için yüksek mortalite ve morbidite nedeni de olan düﬂmelerdir (1). Tinetti’nin 2003 y›l›nda yapm›ﬂ oldu¤u bir çal›ﬂmaya
göre; 65 yaﬂ üstü bireylerin yaklaﬂ›k 1/3’ü her y›l, en az bir
kez düﬂme deneyimi yaﬂamaktad›rlar (2).
Düﬂme korkusu; düﬂme tehlikesi geçirmiﬂ, düﬂmüﬂ ya da
düﬂme riski alt›ndaki yaﬂl› bireyleri önemli derecede etkileyen
bir sorundur (3). Çal›ﬂmalar, düﬂme korkusunun bir çok yaﬂl›
birey taraf›ndan yaﬂand›¤›n› ve düﬂme korkusu prevalans›n›n
tam olarak bilinmemekle birlikte %25-85 aras›nda oldu¤unu
bildirmektedir (4,5). Yap›lan çal›ﬂmalarda yaﬂanan düﬂme
korkusunun, bireyin duygu ve davran›ﬂ alanlar›nda da önemli
farkl›l›klar yaratt›¤› tespit edilmiﬂ olup; düﬂme korkusunun
“Günlük Yaﬂam Aktivitelerini” gerçekleﬂtirme yetene¤ini
azaltt›¤› da bildirilmiﬂtir (6,7).
Bu araﬂt›rman›n amac›, GATA E¤itim Hastanesi Geriatri
Poliklini¤ine baﬂvuran bireylerin; düﬂme yaﬂant›lar› sonucu
yaﬂad›klar› düﬂme korkusu ve bu korkuya eﬂlik eden di¤er
duygular›n ve davran›ﬂ özelliklerinin belirlenmesidir.

YÖNTEM VE GEREÇ
raﬂt›rma, Mart-May›s 2005 tarihleri aras›nda GATA E¤i-

Atim Hastanesi Geriatri Poliklini¤ine baﬂvuran 22 yaﬂl› bi-

rey ile yap›lm›ﬂt›r.
Araﬂt›rma yöntemi niteliksel tan›mlay›c› modele temellendirilmiﬂtir. Hemﬂireli¤in u¤raﬂ› alan› olan insan davran›ﬂlar›n›n
yaﬂan›lan ortam içinde tüm yönlerden anlaﬂ›labilmesi, niteliksel araﬂt›rma tasar›mlar›n› gerektirmektedir. Niteliksel araﬂt›rma, geleneksel/niceliksel araﬂt›rma yönteminden araﬂt›rma
sorular›, amaçlar›, örneklem seçme, veri toplama ve çözümleme yöntemleri aç›s›ndan ayr›mlar göstermektedir. Nitel
araﬂt›rmada toplanan veriler, nicel araﬂt›rmada oldu¤u gibi say›lara indirgenemez. As›l amaç araﬂt›r›lan konu ile ilgili okuyucuya betimsel ve gerçekçi bir durum sunmakt›r. Bunun için
de toplanan verilerin ayr›nt›l› ve derinlemesine olmas› ve araﬂt›rmaya konu olan bireylerin görüﬂ ve deneyimlerinin mümkün oldu¤u ölçüde do¤rudan sunulmas› önemlidir (8). Bu do¤rultuda; veri toplamak amac›yla araﬂt›rmac› taraf›ndan çal›ﬂmaya kat›lan bireylerle yar› yap›land›r›lm›ﬂ bireysel görüﬂmeler yap›lm›ﬂt›r. Bu görüﬂmeler s›ras›nda, görüﬂmeye yön verecek ve araﬂt›rman›n amac›na uygun bilgilerin toplanmas›na
yard›mc› olacak, anlaﬂ›l›r ve yap›land›r›lm›ﬂ sorular›n yer ald›-
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¤› bir görüﬂme formu kullan›lm›ﬂt›r. Görüﬂmelerin tümü, hastalar›n onay› al›nd›ktan sonra, ayr› bir odada ve bant kayd›na
al›narak yap›lm›ﬂt›r. Görüﬂmeler yaklaﬂ›k olarak 20 dakika
sürmüﬂtür. Görüﬂmelerin yap›ld›¤› gün bant kay›t çözümleri
yap›lm›ﬂ ve hastalara kod numaralar› verilerek kay›t edilmiﬂtir.
Verilerin analizinde önce tüm hasta ifadeleri okunmuﬂ,
düﬂme korkular›, düﬂme yaﬂant›lar› ve günlük aktivite de¤iﬂiklikleri analiz edilmiﬂtir. Bunlar hastalar›n kendi ifadeleri ile ayr› ayr› kodlanm›ﬂt›r. ‹kinci aﬂamada ifadeler daha derinlemesine analiz edilerek kat›l›mc›lar için önemli olan, ilk okumada
tan›mlanmam›ﬂ önemli duygu ve düﬂünceler analiz edilmiﬂ ve
ilk aﬂamadaki kodlar ile kategorize edilmiﬂtir. Sonuçlar, bu iki
aﬂamal› analizin bulgular› birleﬂtirilerek bireylerin düﬂme ile ilgili an›lar›n›n tan›mlanmas›ndan daha ileri olan düﬂme yaﬂant›s›n› anlama boyutunu sa¤layacak ﬂekilde entegre edilmeye
çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Araﬂt›rmam›zda düﬂme korkusu yaﬂayan yaﬂl› bireylerin
de¤erlendirmeleri yap›l›rken; bireylerin düﬂme korkular›n›n
kayna¤›, düﬂme korkusuna eﬂlik eden di¤er duygular ile bunlara paralel düﬂünceler ve son olarak da; bu yaﬂant›lar›n yaﬂl›
bireylerin davran›ﬂlar›na yans›malar› ﬂeklinde ele al›nm›ﬂt›r.

SONUÇLAR
raﬂt›rmaya kat›lan 22 bireyin 14’ünün kad›n, 8’inin er-

Akek; 7’sinin 65-70 yaﬂ grubunda, 9’unun 71-76 yaﬂ grubunda, 4’ünün 77-82 yaﬂ grubunda ve 2’sinin 83 yaﬂ ve üzerinde oldu¤u görülmektedir. Kat›l›mc›lar›n 15’i lise, 7’si ise ilkö¤retim mezunudur. Ayr›ca yaﬂl› bireylerin 19’unun eﬂ ya da
çocuklar›yla birlikte yaﬂad›¤›, 3’ünün de tek baﬂ›na yaﬂamakta oldu¤u saptanm›ﬂt›r.
Yaﬂl›lar›n Yaﬂad›klar› Düﬂme Korkusuna ‹liﬂkin
Sonuçlar
Yaﬂl› bireylerin 18’inin en az bir kere düﬂtü¤ü, 4’ü d›ﬂ›nda
hepsinin düﬂme korkusu yaﬂad›¤› belirlenmiﬂtir. Korku yaﬂamad›klar›n› söyleyenlerden birisi korku yaﬂamasa da yine de
tedbirli davrand›¤›n›, bir di¤eri ise, düﬂmenin akl›na hiç gelmedi¤ini ancak yine de düﬂtü¤ünü ifade etmiﬂtir.
“... Ben her zaman korkuyorum düﬂmeden, düﬂerde k›rarsan çaresi yok diyor doktorlar” (68; Kad›n).
“... Düﬂme korkusu yaﬂ›yorum tabi, düﬂme korkusu
var. Bir yere giderken kaza yapar›m diye de var. Tökezliyorum ya çok korkar›m düﬂmekten” (65; Kad›n).
Araﬂt›rmaya kat›lan bireylerin ifadelerinde düﬂme korkusuna eﬂlik eden baﬂka korkular oldu¤u dikkati çekmiﬂtir. Bunlar, sakat kalma, ac›-a¤r› çekme, ba¤›ms›zl›¤›n› kaybetme,
çevreye yük olma, kontrolü kaybetme ve ölüm korkusu gibi
korkulard›r.
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“... Gençken bir derece ama yaﬂland›k. Haliyle eskiden
70 yaﬂ›nda olanlar bir köﬂede otururdu. Bari diyorum art›k baz›lar›ndan elimi çekiyim diyorum. Düﬂüp sakat kalmak ta var bunlar› düﬂünüyorum” (75; Kad›n).
“… ‹nsan düﬂüp ölebilirde, fena olabilir, her ﬂey olur
yani” (77; Kad›n).
“... Düﬂünce herhangi bir ﬂey olursa ben çekece¤im bu
ac›y›, s›z›y›. Ömür boyu çekeceksin bir ﬂey olursa” (76; Erkek).
“... Düﬂersem Allah korusun tabi her ﬂey olabilir, beyin
kanamas› olabilir. Evde yaln›zken düﬂsem Allah korusun
kimse yok, o zaman korkar›m akl›ma gelir.”
“… Yani bak›m, yata¤a tak›lmay›m diyorum yeter ki
yatalak olmay›m. Bütün düﬂüncem bu ömür boyu” (71;
Kad›n).
Yaﬂl›lar›n Düﬂme Yaﬂant›s›ndan Sonra
Hissettiklerine ‹liﬂkin Sonuçlar
Düﬂme yaﬂant›s›na sahip olan ya da düﬂme korkusu yaﬂayan
yaﬂl› bireylerin düﬂme yaﬂant›lar›ndan sonra kendilerini nas›l
hissettikleri incelendi¤inde; öfke, k›zg›nl›k, yetersizlik, üzüntü,
çaresizlik, güçsüzlük, güvensizlik, suçluluk ve kabullenme gibi
bir çok duyguyu bir arada yaﬂad›klar› görülmüﬂtür.
“... Allah can›m› alsa da kurtulsam diyorum, niye herkes gezerken ben gezemiyorum. Hemﬂire han›m diyor ki
otobüse dolmuﬂa binerken zorluk çekiyor musun diye. Nereye gidersem taksiyle gidiyorum (A¤l›yor). Bedava yaﬂl›
kart›m çantamda duruyor ama ben binemiyorum” (Öfke,
Çaresizlik, Üzüntü) (68; Kad›n).
“... Han›m 50 tane soru soruyor bana; baﬂ›n m› döndü,
aya¤›n m› tak›ld›, baﬂka yere mi bak›yordun? “Hay›r hiç
bir yere bakm›yordum, yürürken kapakland›m iﬂte”. (K›zg›nl›k) (66; Erkek).
“... Kendime k›zar›m. Ne var da düﬂtün, benden baﬂka var m› diye. Bende ne var ki acaba derim, ben neden
düﬂüyorum. Yolda giderken hakikaten do¤ru yürürüm o
yüzden ben niye düﬂtüm ki derim” (K›zg›nl›k) (65; Kad›n).
“... Eskiden evde perdeleri y›kar hemen takard›m art›k
onu bile yapam›yorum düﬂerim diye” (Yetersizlik) (75;
Kad›n).
“... Düﬂünce üzülüyorum yani çok üzülüyorum ama
elimden gelen birﬂey yok tabi, o kadarda dikkatli yürürüm
ama oluyor iﬂte. Önceden böyle de¤ildim her yere giderdim, koﬂard›m yani. Art›k sokakta yürüyemiyorum o kadar uzun da” (Üzüntü, Çaresizlik, Yetersizlik) (77; Kad›n).
“... Kendime k›zm›yorum k›zmaya gerek yok; yaﬂland›k iﬂte, bunlar olacak çare yok” (Kabullenme) (73; Erkek).

TÜRK GER‹ATR‹ DERG‹S‹ 2007; 10(1)

Yaﬂl›lar›n Düﬂme Korkusu Nedeniyle Yapt›¤›
Davran›ﬂ De¤iﬂikliklerine ‹liﬂkin Sonuçlar
Yaﬂl› bireylerin düﬂme korkusu nedeniyle; düﬂmeye yönelik
önlem alma ve kendini koruman›n yan›nda günlük yaﬂam aktivitelerini gerçekleﬂtirme yetene¤ini azaltan davran›ﬂ de¤iﬂiklikleri yapt›klar› saptanm›ﬂt›r.
“... Tehlikeli ﬂeylerden kaç›n›yorum. Aya¤›ma bir ﬂey
olur, tak›l›r ortal›¤› hemen düzeltirim. Banyoda aya¤›m›n,
terli¤imin alt›na bez koyar›m” (71; Kad›n).
“... Hiç acele etmiyorum hani bir yere giderken, e¤er
garantileyece¤ime akl›m keserse o iﬂi yap›yorum yoksa
belki aya¤›m falan kayar diye tedbirli davran›yorum” (76;
Erkek).
“... Dikkat ediyorum düﬂmeyim diye. Böyle aman
aman ç›kmay›m gelmeyim demiyorum da hep dikkat ediyorum. Tümsek olmas›n çukur olmas›n tak›lmayay›m gibilerinden” (75; Kad›n).
“... Aya¤›m› dikkatli bas›yorum. Hatta küvet yüksekteydi onu alçaltt›k mesela düﬂmeyim diye. Sandalye üstüne pek ç›km›yorum. Bir de ayakkab›m› düz taban giyiyorum yüksek giymem. Art›k bu ﬂeyle yaﬂ›yorum, düﬂtü¤ümü bildi¤im için tetikte oluyorum tabi” (65; Kad›n).
“... D›ﬂar›lara ç›kam›yorum art›k. 2 senedir tek ç›km›yorum hep yan›mda insanlar oluyo.” (75; Kad›n).
“… Sokakta beyimin koluna giriyorum, pek ç›kam›yorum soka¤a düﬂerim diye” (77; Kad›n).
“… Tuvalete falan gittim mi tutunmadan kalkam›yorum mutlaka tutunuyorum” (80; Kad›n).
“… Yere e¤ilemiyorum, ayda 2 kere eve kad›n geliyor
evimi temizliyor, banyomu sandalyeye oturarak yap›yorum, tuvalet alafranga tuvalet, alaturka tuvaletse oradan
kalk›yorum evime geliyorum, oturam›yorum” (68; Kad›n).
Davran›ﬂlar›n incelenmesi konusunda ayr›ca dikkati çeken
bir bulgu da; yaﬂl› bireylerin doktor taraf›ndan önerilmesine ve
kullanmaya ihtiyaçlar› oldu¤unun fark›nda olmalar›na ra¤men
yard›mc› cihaz olarak baston kullanmay› kabul etmemeleridir.
“… Asl›nda baston yazd› doktor destek için, onu da
utan›yorum, s›k›l›yorum. Kendim sanki daha oralara gelmedim gibi belki bir kaç sene sonra. Kullanm›yorum” (66;
Kad›n).
“… Baston hiç kullanm›yorum. Valla baston alsam ne
olacak gene sendelerim düﬂerim, gene biri olsa ondan cesaret al›yorum. Baston kullanm›yorum, komﬂular›m çok
iyi insanlar. Asl›nda baston kullanmaya da utan›yor muyum ne ? (gülüyor). Ne bileyim iﬂte hiç kullanmad›m bilmiyorum da” (68; Kad›n).
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TARTIﬁMA
aﬂam kalitesini azaltan, günlük yaﬂamda yetersizli¤e ne-

Yden olan düﬂme korkusu; yaﬂl› bireyler aç›s›ndan önemli
bir risk faktörüdür (10). Konu ile ilgili çal›ﬂmalarda, düﬂme
korkusunun bir çok yaﬂl› birey taraf›ndan yaﬂand›¤› ve düﬂme
korkusu prevelans›n›n yaklaﬂ›k olarak %25-85 aras›nda oldu¤u bildirilmektedir (5,9). Çal›ﬂmam›zda literatürle uyumlu olarak çal›ﬂmaya kat›lan 22 yaﬂl› bireyin 18’inin en az bir kere
düﬂtü¤ü ve düﬂme korkusu yaﬂad›¤› belirlenmiﬂtir.
Araﬂt›rmam›za kat›lan yaﬂl› bireylerden kad›nlar›n tamam›n›n, erkeklerin ise 4’ünün düﬂmekten korktu¤u saptanm›ﬂt›r. Literatürde düﬂme korkusu prevelans›n›n kad›nlarda daha
yüksek oldu¤u ve cinsiyetin risk faktörü oldu¤u; ayr›ca yaﬂ›n
artmas›yla birlikte düﬂmenin ve düﬂme korkusunun da artt›¤›
yap›lan çal›ﬂmalarda bildirilmektedir (3,10,11,12). Bununla
birlikte, bizim araﬂt›rmam›zda düﬂme korkusu yaﬂad›klar›n›
belirten yaﬂl› bireylerin yaﬂlar› ile korku yaﬂamalar› aras›nda
belirgin bir iliﬂki görülmemiﬂtir.
Düﬂme korkusu yaﬂayan kiﬂiler; yaln›z kalmak ve yürümekten korkan, ço¤unlukla bir kiﬂiye ba¤›ml› ya da birilerine
ihtiyaç duyan kiﬂiler haline gelebilmektedirler. Bu nedenle;
düﬂme korkusu yaﬂayan yaﬂl› bireylerin aileleriyle birlikte yaﬂamalar› günlük yaﬂamlar›n› sürdürebilmeleri aç›s›ndan önemli görünmektedir (3). Çal›ﬂmam›za kat›lan bireylerin 19’u eﬂi
ya da çocuklar›yla birlikte yaﬂamakta olup; 3’ü tek baﬂ›na yaﬂamaktayd›. ‹fadeler incelendi¤inde; yaﬂl› bireylerin tek baﬂ›na
ya da aileleriyle yaﬂama durumlar› ile düﬂme korkular› aras›nda bir iliﬂki oldu¤unu gösteren ifadelere rastlanmam›ﬂt›r. Aile
üyeleriyle yaﬂama, korkunun yaﬂanmas›n› de¤iﬂtirmesinden
ziyade günlük yaﬂamdaki aktifli¤i belirleyen bir de¤iﬂken olarak ele al›nabilir.
Literatürde düﬂmelerin yaﬂl› bireylerde güven ve ba¤›ms›zl›k kayb›na neden olabilece¤i belirtilmektedir (5,13). Cwikel
1990 y›l›nda yapt›¤› çal›ﬂmas›nda düﬂme yaﬂant›s›ndan sonra
oluﬂan fiziksel yaralanmalar nedeniyle ortaya ç›kan s›n›rl›l›klar›n, bireyi psikolojik s›k›nt›ya sokabilece¤ini belirtmiﬂtir (16).
Yine yap›lan bir çal›ﬂma da, düﬂme sonucu yaﬂad›¤› s›k›nt›yla
baﬂ edememesine ba¤l› intihar etmeyi düﬂünen bir yaﬂl› bireyin “…Tekrar hareket edemezsem tek çare ölmek. Hiç
kimseyle bunu konuﬂmak istemiyorum, bu konu da düﬂüncelerim çok olumsuz, ölmek istiyorum” ﬂeklindeki ifadesine yer verilmiﬂtir (17).
Bizim çal›ﬂmam›z da benzer ﬂekilde, fiziksel yaralanma olmamas›na ra¤men düﬂme nedeniyle yaﬂanan s›n›rl›l›klar sonucunda, yaﬂl› bireylerin içinde bulunduklar› s›k›nt›y› ifade eden
“... Allah can›m› alsa da kurtulsam diyorum, niye herkes
gezerken ben gezemiyorum” (68; Kad›n) cümlesi dikkat çekicidir.
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Litertürde, düﬂmenin duygusal sonuçlar›n›n ele al›nmas›
gereklili¤i belirtilmektedir. Silverton ve Tideiksaar çal›ﬂmalar›nda düﬂme sonucu; bireylerin yaﬂad›klar› incinebilirlik ve k›r›lganl›k hissi, anksiyete, öfke ve çaresizlik duygular› hissetmeleri nedeniyle ayn› zamanda ba¤›ms›zl›klar›n› sürdürme yetene¤i ve sa¤l›¤› sürdürme durumlar›n›n azald›¤›n› belirtmiﬂlerdir (16). Ayr›ca Liddle ve Gilleart’›n 1995 y›l›nda yapm›ﬂ olduklar› çal›ﬂmada düﬂme deneyimi yaﬂayan yaﬂl› bireylerin
yaklaﬂ›k %25’inin düﬂme korkular›n›n; düﬂme sonucunda oluﬂan fiziksel durumlar›ndan ziyade öncelikle içinde bulunduklar› duygusal durumlar›ndan kaynakland›¤› gösterilmiﬂtir (17).
Bizim çal›ﬂmam›zda da düﬂme yaﬂant›s›na sahip olan ya da
düﬂme korkusu yaﬂayan kat›l›mc›lar›n düﬂme yaﬂant›lar›ndan
sonra öfke, k›zg›nl›k, yetersizlik, üzüntü, çaresizlik, güçsüzlük,
güvensizlik, suçluluk gibi duygular› yaﬂad›klar› belirlenmiﬂtir.
Daha önce düﬂme deneyimi yaﬂam›ﬂ olmak ve düﬂme korkusuna di¤er korkular›nda eklenmesi, bireylerin günlük yaﬂam
aktivitelerini gerçekleﬂtirme durumlar›n› etkilemekte ve yaﬂam
kalitesini azaltabilmektedir (18). Çal›ﬂmam›za kat›lan yaﬂl› bireylerin düﬂme korkusu nedeniyle; düﬂmeye yönelik önlem alma ve kendini koruma gibi davran›ﬂ de¤iﬂiklikleri yapt›klar›
saptanm›ﬂt›r.
“... Tehlikeli ﬂeylerden kaç›n›yorum. Aya¤›ma bir ﬂey
olur, tak›l›r ortal›¤› hemen düzeltirim. Banyoda aya¤›m›n
terli¤imin alt›na bez koyar›m” (71;Kad›n).
Yap›lan bir çal›ﬂmada, bir yaﬂl› bireyin benzer ﬂekilde “...
Topuklu ayakkab›lar giymiyorum ,h›zl› yürümüyorum
çünkü tekrar düﬂmek istemiyorum.” ﬂeklindeki ifadesi yer
almaktad›r (11).
Çal›ﬂmam›za kat›lan bireylerin ayr›ca kalabal›ktan uzaklaﬂma, tek baﬂ›na d›ﬂar› ç›kmama, yavaﬂ hareket etme, iﬂlerini
yaln›z yapmama gibi tedbir almaya yönelik davran›ﬂ de¤iﬂiklikleri de yapt›klar› görülmüﬂtür. Ancak bu baﬂ etme gibi görünen bu davran›ﬂlar›n yaﬂl› bireyi yaln›z ve ba¤›ml› hale getirebilece¤i ve kendilik sayg›s›nda düﬂmeye neden olabilece¤i
dikkate al›nmas› gereken bir konudur. Yaﬂl› bireyler düﬂme
hakk›nda kayg›land›¤› zaman bu; onlar›n fiziksel aktivitelerini
etkiler ve birey günlük yaﬂam aktivitelerini s›n›rlayabilir. Bu
durum düﬂme korkusunu meydana getirir veya korku, düﬂmeye neden olabilecek fiziksel ve mental güçsüzlü¤e neden olur;
böylece bir k›s›r döngü oluﬂur (19). Bu da yaﬂl› bireyin ba¤›ml›l›¤›n›n artmas›na ve dolay›s›yla yetersizlik duygusu yaﬂamas›na neden olabilmektedir. Yap›lan bir çal›ﬂmada bedensel sa¤l›¤›n bozulmas›, fizik yetilerde yitim, günlük yaﬂam aktivitelerinde kendi kendine yeterli olamamak, günlük iﬂlerde baﬂkalar›na ba¤›ml› olmak gibi koﬂullar›n depresyon için zemin haz›rlad›¤› gösterilmiﬂtir (20). Bu aç›dan bak›ld›¤›nda yaﬂl›larda
görülen yüksek depresyon düzeylerini etkileyen bir faktör olarak düﬂme korkusu ve neden oldu¤u s›n›rl›l›klar ele al›nmal›d›r.
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Kressig ve arkadaﬂlar›n›n 2001 y›l›nda yapm›ﬂ oldu¤u bir
çal›ﬂmada; yaﬂl› bireylerin yürüme için yard›mc› cihaz kullanmay› yaﬂamlar›nda korkunç bir durum olarak tan›mlad›klar›
saptanm›ﬂt›r (5). Çal›ﬂmam›zda da yaﬂl› bireylerin yard›mc› cihaz olarak baston kullanmay› kabul etmemeleri, Kressig ve arkadaﬂlar›n›n araﬂt›rma sonuçlar›n›n bizim çal›ﬂmam›zla paralel
oldu¤unu göstermektedir. Baston kullanman›n, bireyler aç›s›ndan yaﬂl›l›k ifadesi ve dolay›s›yla yetersizlik/zay›fl›k olarak
de¤erlendirildi¤i düﬂünülmektedir.
Sonuç olarak; araﬂt›rma verileri de¤erlendirildi¤inde, yaﬂl›
bireylerde düﬂme deneyiminin ço¤u zaman fiziksel sorunlara
neden olmasa bile, kiﬂinin yaﬂam›n› s›n›rlad›¤›; düﬂmeye iliﬂkin kayg› ve korkulara baﬂka korkular›n da eﬂlik etti¤i görülmektedir.
Düﬂme yaﬂant›s›yla ilgili olsun ya da olmas›n, düﬂme korkusu yaﬂl› bireyin yaﬂam›n› büyük ölçüde s›n›rlamakta ve yeni
düzenlemeler yapmas›na neden olmaktad›r. Düﬂmemek için
al›nan tedbirlerin önleyici ve bireyi koruyucu bir etkisi olmas›na ra¤men; yaﬂl› bireyin kendine güven ve kabul duygular›n›
olumsuz etkiledi¤i de görülmektedir. Ayr›ca, yaﬂl›l›¤› ve neden
oldu¤u s›n›rl›l›klar› kabul ile bireyin düﬂmeye karﬂ› ald›¤› tedbirler aras›nda bir ba¤lant› oldu¤u da söylenebilir.
Araﬂt›rmam›z niteliksel ve tan›mlay›c› nitelikte bir çal›ﬂma
oldu¤undan sonuçlar çal›ﬂ›lan grupla s›n›rl›d›r. Ayr›ca, bu
alanda yap›lacak niteliksel çal›ﬂmalarla yaﬂlanma sürecini ve
yaﬂl›l›¤› kabul ile düﬂme korkusu iliﬂkisinin detayl› ﬂekilde incelenmesine ihtiyaç oldu¤u düﬂünülmektedir.
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